
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL    IALOMIŢA 

HOTǍRÂRE
privind  aprobarea   inventarului ce cuprinde  terenurile disponibile ce pot fi atribuite  în baza  Legii

nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Avand în vedere :
- proiectul de hotarare nr. 7/22.02.2019 si expunerea de motive a primarului comunei Cosereni;
- raportul Compartimentului Cadastru – Urbanism, 
- avizul Comisiei de specialitate  nr. 46/28.02.2019. 
Avand în vedere:
- prevederile art. 1, art.2 si art. 6 din Legea  nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile  art. 5 din HG  nr. 896/2003 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 15/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare ;
-  HCL nr. 34/ 12.08.2009, privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Coşereni, 

actualizat prin HCL nr. 18/ 24.08.2016 si completat prin hotararile ulterioare;
- procesul verbal nr. 486/15.02.2019  al Comisiei  constituite prin DP nr. 124/13.08.2018  pentru 

identificarea şi  inventarierea  terenurilor, precum si  punerea în aplicare a  prevederilor  Legii nr. 15/2003;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), respectiv art. 45, alin. (3), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
spre adoptare  prezenta 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1  Se aprobă  inventarul   loturilor de teren  care aparţin domeniului privat  al comunei Coşereni si 
sunt disponibile pentru a  fi atribuite în baza Legii nr.  15/ 2003 privind  sprijinul  acordat  tinerilor pentru  
construirea unei locuinţe proprietate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Terenurile vor fi atribuite de Consiliul local pe baza propunerilor făcute de Comisia constituită 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 15/2003, care va analiza cererile depuse si indeplinirea criteriilor 
de acordare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei si va fi  
publicatǎ pe site-ul propriu: www.primariacoşereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni. 

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
RADU  ŞTEFANA CONTRASEMNEAZÃ,

                                  SECRETAR  AL COMUNEI 
               NICA     DANIELA 

Nr.  5
Adoptată la Coşereni
Astăzi,  06  martie  2019 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

privind  constituirea Comisiei  de evaluare a ofertelor  pentru  concesionarea unor terenuri din domeniul
privat al comunei Coşereni

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Analizând : 

- Expunerea de motive privind necesitatea inventarierii bunurilor din domeniul public al comunei 
Coşereni  si proiectul de hotărâre cu nr. 8/22.02.2019;

- raportul  secretarului  comunei Coşereni cu nr. 33/ 22.02.2019 ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local cu nr. 49/ 28.02.2019;
- art. 16, alin.(4) din Legea nr.  50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii si unele măsuri 

pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, precum şi Normele
de aplicare aprobate prin Ordinul 839/ 2009;

- prevederile art. 4  Legii nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică,modificată şi  completată
- prevederile H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor,actualizată,

In  temeiul prevederilor  art. 36, alin (2), lit.  c), art. 45, alin. (1), art. 115, alin 1, lit.  b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
spre  adoptare   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.1(1) Se constituie Comisia evaluare a ofertelor  pentru  concesionarea unor terenuri din domeniul 
privat al comunei Coşereni, cu următoarea componenţă:
1-  Toma Anton  - viceprimarul comunei Coşereni, preşedinte:
2-  Durină Nicolae –  consilier local, membru titular
3-  Radu Ion – consilier local, membru titular
4-  Badea Anton – consilier local, membru titular
5 – Anton Constantin – consilier local, membru titular

(2) Pentru  înlocuirea membrilor titulari în cazul în care aceştia se află în imposibilitatea de a  participa 
la lucrările  comisiei se desemneaza membri supleanţi dl. Durina Iulian  şi dl. Militaru Constantin.
           Art. 2 (1)Comisia va fi sprijinită de personalul  din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii de 
completare a registrului agricol, cadastru si urbanism.
  (2)Secretariatul comisiei va fi asigurat de către d-na  Tilică Atena – consilier compartiment cadastru si 
urbanism. 

Art. 3 Atribuţiile comisiei sunt cele care decurg  din legislaţia incidenta. 
Art. 4  Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei, publicare pe 

site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
      RADU  ŞTEFANA         SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr.  6
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   6 martie  2019

http://www.primariacosereni.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL    IALOMIŢA 

    HOTǍRÂRE
privind   modificarea unor pozitii din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public

 al comunei Coşereni 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita,
Analizând : 

- Nota de fundamentare  a primarului comunei Coşereni  si proiectul de hotărâre;
- Raportul  Compartimentului  cadastru si urbanism din cadrul Primăriei comunei Coşereni;
- Referatul secretarului comunei Coşereni;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului local Coşereni nr.12/27.04.2001, privind însuşirea Inventarului bunurilor care 

alcatuiesc  domeniul public al comunei Coşereni, cu modificarile şi completările ulterioare, atestată prin
HG nr.1353/2001, modificată prin HG nr.766/2011  si HG nr. 718/ 2014;

Avand în vedere:
- prevederile Legii nr. 213/1998  privind  proprietatea publică şi regimul juridic  al acesteia cu 

modificările ulterioare;
- prevederile Normelor  Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judetelor aprobate prin H.G.nr.548/1999;
- prevederile art. 119, 120  si art. 123   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit.  c), art.  45, alin. (3) si  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi  completările ulterioare, adoptǎ
prezenta 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea   si completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public

al comunei Coşereni aprobat prin HCL nr. 12/27.04.2001, cu modificările si completările aduse de  HCL nr. 

38/30.09.2009 si HCL nr. 17/ 22.10.2012 şi HCL nr. 38/ 2018, astfel: 

 Secţiunea I “Bunuri Imobile”  se  modifica si se completează, după cum urmează:

Nr. 
crt.

Codul 
de 
clasifi-
care

Denumirea 
bunului

Elemente de identificare Anul 
dobândir
ii sau al 
darii in 
folosinta

Valoare
a de 
inventar

Situaţia 
juridică 
actuală

32 1.6.2.
Gradinita de 
copii Patrime, 

Str. Unirii, f.n.
N-domeniul privat com.Cosereni
S- Str. Unirii,
E – Str. Scolii, Legea nr. 1/



Corp C 4 
V – SC BMT IMPEX SRL
Constructie tip P din caramidă, 
acoperita cu tabla, 
Suprafata  construită 107  mp

2008 200.000
2011

34 1.6.2.
Scoala Generală 
Coşereni, clasele 
I-VIII , 

Corp C 3 

Str. Linia Mare, nr. 4
N- NC 20688
S- Răducu Constantin
E- Str. Linia Mare
V- Oprea Tudor, Stoian  
Gheorghe
Constructie tip P+1,  din 
caramidă, acoperita cu tabla, 
 Suprafata  construită 138  mp, 
suprafata desfăşurată 265 mp

2011 171886
6

Legea nr. 1/
2011

(2) Consiliul local Coşereni îşi însuşeşte inventarul bunurilor din domeniul public astfel cum a fost 
modificat .

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei si va fi  
publicatǎ pe site-ul propriu: www.primariacoşereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni. 

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
RADU    ŞTEFANA CONTRASEMNEAZÃ,

                                  SECRETAR  AL COMUNEI 
               NICA     DANIELA 

Nr.   7 
Adoptată la Coşereni
Astăzi,  06 martie  2019 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

pentru modificarea parţială a HCL nr. 39/ 31 august 2017     privind instituirea dreptului de uz si
servitute în favoarea SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ  pe terenul  proprietatea comunei Coşereni,

situat în T18, P 50, cu categoria de folosintă pasune, pe durata  derulării  proiectului tehnic « Lucrări de
punere în siguranţă traversare aeriană râu Ialomiţa cu conducta DN 800 Coşereni – Cuplare Inel

Bucureşti, zona Coşereni »

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Având în vedere : 

-expunerea de motive a primarului comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre;
-adresa cu nr.  DRFT 1992/  14.01.2019 prin  care SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ  solicită  prelungirea
termenului  in  care  se  acorda    drept  de  uz  si  servitute   pe  terenul  comunei  Coşereni,  pe  durata  derulării
proiectului tehnic în cursul anului 2019 ;
-raportul  secretarului comunei Coşereni ;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local cu nr. 49/28.02.2019;
-prevederile art. 109,112 si 113 alin.(1)-(7) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
- prevederile art. 621 si 755 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil,
- prevederile art. 3 din HG nr. 1240/ 2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii 
referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor 
private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor 
procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a 
acestora,

În temeiul art. 36, alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (1),  art. 115, alin. (1),  lit.b) si art. 124  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Articol  unic (1) Se aprobǎ  modificarea Art. 2  din HCL nr. 39/ 31 august 2017     privind instituirea 
dreptului de uz si servitute în favoarea SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ  pe terenul  proprietatea 
comunei Coşereni, situat în T18, P 50, cu categoria de folosintă pasune, pe durata  derulării  proiectului 
tehnic « Lucrări de punere în siguranţă traversare aeriană râu Ialomiţa cu conducta DN 800 Coşereni – 
Cuplare Inel Bucureşti, zona Coşereni », care va avea urmǎtorul cuprins : «Art. 2 Dreptul de uz si servitute
se acordă cu titlu gratuit, în temeiul art. 124 din legea nr. 215/ 2001 şi al art. 113 din Legea 123/ 2012 si se 
exercita pe durata de  derulare a investiţiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019. »

(2) La data adoptarii prezentei se abrogă HCL nr. 5/ 25.01.2018.

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
    RADU  ŞTEFANA         CONTRASEMNEAZÃ,

                                SECRETAR  COMUNĂ 
    NICA     DANIELA 

Nr.  8
Adoptată la Coşereni
Astăzi,    6 martie  2019



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL    IALOMIŢA 
HOTǍRÂRE

aprobarea  modificǎrii  partiale a unei poziţii din  HCL nr. 49/ 28.11.2018 privind reactualizarea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Coşereni

Primarul comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 

- Nota de fundamentare  si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei cu nr.9/28.02.2018;
- Raportul  întocmit de  compartimentul de cadastru de la nivelul Primǎriei  Coşereni;

Avand în vedere:
-  HCL nr. 34/ 12.08.2009, privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Coşereni, 

actualizat prin HCL nr. 18/ 24.08.2016 ,  HCL nr. 20/ 26.04.2017 , 23/ 31.05.2018  şi HCL 49/ 28.11.2018 ;
- Prevederile art.6, art.18, alin (3) din Legea nr. 18/ 1991 privind fondul funciar, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 4 , art. 6 si art. 10 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 119 si art. 121, alin (1) si alin (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), respectiv art. 45, alin. (3), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
spre adoptare  prezenta 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1  (1) Se aprobă modificarea  pozitiei  nr. 4 din anexa la HCL nr. 49/ 28.11.2018  privind 
modificarea  si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al comunei Coşereni, unde 
figurează :Teren intravilan,  situat pe str. Calea Bucuresti, nr. 79 A, lot nr. 2, în  sensul că la coloana 4 
„Suprafata terenului ” va fi înscrisă  suprafata de 564 mp astfel cum a fost determinată  prin măsurătoare 
efectuată de  persoană autorizată,  în loc de 615 mp. 

 (2) Consiliul local Coşereni îşi însuşeşte inventarul bunurilor din domeniul privat astfel cum a fost  
modificat şi completat.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei si va fi  
publicatǎ pe site-ul propriu: www.primariacoşereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni. 

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
RADU  ŞTEFANA CONTRASEMNEAZÃ,

                                         SECRETARUL COMUNEI 
               NICA     DANIELA 

Nr.  9
Adoptată la Coşereni
Astăzi,   6 martie  2019



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea modificǎrii  contractului  de  concesiune nr. 634/28.01.2000  încheiat cu  Romtelecom
SA prin act adiţional

Primarul comunei Cosereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- adresa nr. 155/ 28.02.2019  transmisă de  TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
- expunerea de motive a primarului comunei privind necesitatea modificǎrii prin act aditional al 

contractului de concesiune încheiat cu Romtelecom SA; 
- Raportul  întocmit de secretarul comunei  Coşereni;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
Tinând  cont de :
- HCL  nr. 30/14.12.1999 privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de  462 mp   

ROMTELECOM SA Ialomiţa si actele aditionale ulterioare încheiate;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. 5, lit. b), respectiv art. 45, alin.(3) si art.
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adopta   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1)  Se aprobă modificarea partială a contractului de concesiune nr. 634/28.01.2000 încheiat  cu 
ROMTELECOM  SA, în baza  H.C.L. nr.  30/14.12.1999 si a actului aditional nr. 1, încheiat la data de 
21.09.2000,   după  cum urmează: 

a) Referitor la Cap. I – Partile contractante,  se modifică denumirea  „Romtelecom S.A.” şi se va înscrie 
„Telekom Romania Communications S.A.” ca urmare a schimbării denumirii acesteia prin Hotărârea 
AGA din 12.08.2014;

b)  referitor la Cap. II – „Obiectul contractului”, art. 1, se va modifica suprafata terenului de la 615 mp  la  
564 mp cât a rezultat din măsurătoarea efectuată de persoana autorizată, restul clauzelor şi condiţiilor 
rămânând neschimbate.
(2) Modificările  se vor efectua prin încheierea unui act adiţional. 
Art. 2 Se împuterniceste  domnul Tudorache Lucian – primarul comunei Cosereni să semneze actul 

adiţional. 
Art. 3  Prezenta hotarare va fi comunicatǎ prin grija secretarului comunei  Cosereni .

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
      RADU  ŞTEFANA         SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr.  10
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   6 martie  2019



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI      
         C O Ş E R E N I

             JUDETUL  IALOMIŢA 

H O T Ã R Â R E
Privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al comunei  Coşereni

Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Avand în vedere :
-  referatul  secretarului  comunei  Coşereni  privind  încheierea  mandatului   de  3  luni  prevazute  de

Regulamentul de functionare al Consiliului local, pentru  presedintele de sedinta;
- propunerile facute de catre consilierii locali în sedinţa  ordinară a Consiliului local din data de   6

martie 2019 ; 
- votul deschis al majoritatii consilierilor în functie, prezenţi.

In conformitate cu :
-  prevederile  art. 9 alin. 1 din Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale
aprobat prin OG nr. 35/2002 
-  prevederile  art.  35  alin.  1  si  art.  45  alin.  1  din  Legea administratiei  publice  locale  nr.  215/2001
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Articol unic -  Se alege în functia de presedinte de sedintǎ  al Consiliului Local Coşereni  pentru o 

perioada de 3 luni ( aprilie  –   iunie 2019) domnul consilier    STOEAN    ION  .

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    RADU     ŞTEFANA          SECRETARUL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 11
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   6  martie 2019


